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MARK
 2016 SEBASTIAN HERKNER

De ‘Mark’ eetstoel heeft een krachtig, grafisch silhouet, van een bijna kinderlijke 
eenvoud. Interessant weetje: ondanks zijn absoluut hedendaagse uitstraling, 
grijpt ‘Mark’ terug naar een tijd waarop stoelen en tafels op oneven vloeren 

stonden en drie poten de beste stabiliteit boden. 



MARK

SEBASTIAN HERKNER

‘Er zit een zekere gevoeligheid en identiteit in mijn werk die de 
functie, het materiaal en de details benadrukt.’ Sebastian Herkner 
(1981) studeerde productontwerp aan de Hochschule für Gestaltung 
in Offenbach. Hij liep stage bij Stella McCartney in Londen, 
waar hij zijn liefde en flair voor kleur, materiaal en de verbinding 
daartussen verder ontwikkelde – een aspect dat zijn werk nog 
steeds kenmerkt. Al in 2006 begon Sebastian zijn eigen studio en 
sindsdien is hij betrokken geweest bij projecten voor een breed 
gamma aan bedrijven en instellingen, waarbij zijn internationale 
bekendheid snel toenam. Zijn prijzenkast puilt inmiddels uit en 
Maison&Objet noemde hem in 2019 zelfs als ‘Designer of the Year’. 
Sebastian koppelt een onvoorwaardelijke liefde voor traditioneel 
vakmanschap aan een goed gevoel voor nieuwe technieken, een 
combinatie die resulteert in geraffineerde vormen en tactiele 
texturen – een perfecte match met Linteloo, dus.

SPECIFICATIES

Materiaal: Massief essen. 
Herkomst: Handgemaakt in Italië

OPTIES

Afwerking: Naturel, of gebeitst in de kleuren puur wit (RAL 
9003), lichtgrijs, grijs, zwart, blauw, rood, groen, oker, roze of geel. 
Beschermd met een matte lak. 
Bijzonderheden: Nylon vloerglijders, andersoortige vloerglijders 
leverbaar op aanvraag.

ONDERHOUD

Alle meubels van LINTELOO zijn met veel liefde en zorg 
gemaakt. Natuurlijk willen wij dat u er vervolgens zo lang 
mogelijk van geniet. Met het juiste onderhoud verlengt u de 
levensduur en daarom krijgt u bij ieder LINTELOO-meubel een 
onderhoudsboekje, dat u ook kunt downloaden op linteloo.com 
Uitgebreide informatie over onderhoud en reiniging, inclusief de 
aanbevolen producten, kunt u ook vinden op linteloo-care.nl

Massief hout: Hout is een natuurproduct, dat gevoelig is voor 
krassen, krimpen en uitzetten. Voorkom dit zoveel mogelijk door 
onderzetters te gebruiken, houten meubels niet te dicht bij een 
warmtebron te zetten en door de luchtvochtigheid in uw huis 
op 50-60% te houden. Met olie behandeld hout is gebaat bij 
regelmatig inwrijven met olie. Gelakt hout neemt u eenvoudig af 
met een vochtige doek.

GARANTIE

Op de romp van iedere LINTELOO-bank of -fauteuil bieden wij 
10 jaar garantie. Op kussens, bekleding en andere LINTELOO-
producten bieden wij 3 jaar garantie, met een afschrijving van 
1/3 per jaar. Bewaar uw factuur of aankoopbon zorgvuldig. Van 
garantie uitgesloten zijn:

 Normale slijtage, beschadigingen en verkleuring van de 
bekleding (stof en/of leer).

 Plooivorming, afwijkingen in kleur en structuur en andere 
oneffenheden die behoren tot de natuurlijke eigenschappen van 
stoffen, leer en/of hout.

 Klachten met betrekking tot stoffen en/of leersoorten die niet 
afkomstig zijn uit de reguliere LINTELOO-collectie (op speciaal 
verzoek geleverde stoffen en/of leersoorten)

 Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik, onvoldoende 
of verkeerd onderhoud, of reparaties uitgevoerd buiten de 
verantwoordelijkheid van LINTELOO om. LINTELOO hanteert 
de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Centrale Bond van 
Meubelfabrikanten, zie hiervoor linteloo.com.
Heeft u vragen? Neem alstublieft contact op met uw LINTELOO-
dealer of met LINTELOO’s klantenservice.

AFMETINGEN

dining chair


